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AİLEM ve                

    ŞİRKETİM 
2011’in Ardından Kalanlar... 

 Birleşme ve Satınalmalar 2011’de Rekor 

Kırdı 

 Yarım Asırlık Türk Ticaret Kanunu Değişti 

 Altın Rekor Kırdı 

 Şu Kısacık Hayatta Nasıl Yaşayacağımızı 

Öğretti: Steve Jobs’ı Kaybettik 

 Dünya 2011’de Krize Yürüdü 

 2011’de Teknoloji Dünyası 

 2011’de Türkiye Ekonomisi 

 2011’de Depremler Dünyayı ve  

    Türkiye’yi Derinden Sarstı 



 

 

2011 Yılı Böyle Geçti... 

 



 

 

 

2011 Yılı Böyle Geçti... 



 

 

Sermaye piyasalarından haberler 

Kaynak:  

www.spk.gov.tr 

www.imkb.gov.tr 

www.vob.org.tr 

Melike Yılmaz, CGS Center,  

Araştırmalar ve İş Geliştirme Koordinatörü 

mekanizmalar genişletilmiş ve yükümlülükler 

genişletilmiştir. 

 Borsa’da işlem gören şirketlerin yönetim 

kurulu üye sayısının asgari beş olması ve 

yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 

icrada görevli olmayan üyelerden oluşması 

zorunlu hale getirilmiştir.  

 Bağımsız üyelerin görev süresi üç yıl olarak 

belirlenmiş ve bağımsız üyeliğe ilişkin 

kriterler yeniden düzenlenmiştir.  

 Buna göre bağımsız üyelerin bağımsızlık 

kriterlerini taşıyıp taşımadığının Aday 

Gösterme Komitesi tarafından incelenmesi 

ve düzenlenecek raporun yönetim kuruluna 

sunulması ve bağımsız yönetim kurulu aday 

listesinin genel kurul toplantı ilanı ile birlikte 

kamuya açıklanması gerekmektedir.  

 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, ilişkili taraf 

işlemleri ile önemli varlık alım veya 

devirlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

için onay ve gözetim mekanizmaları 

oluşturulmuştur.  

 Şirketlerin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde 

ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve 

ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu 

kararlarında bağımsız üyelerin 

çoğunluğunun onayı aranacaktır.  

 Yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyette 

bulunacak komiteler genişletilmiştir. 

Sözkonusu komiteler; Denetimden Sorumlu 

Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, 

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken 

Saptanması Komitesi ve Ücret 

Komitesidir.  

 

Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ Hakkında 

Dünyada hızla önemi artan kurumsal yönetim 

ilkeleriyle ilgili olarak Aralık 2011 tarihinde 

Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

Kurumsal yönetim ilkelerini uyum sağlamış olan 

şirketlerin daha düşük maliyetli sermaye veya 

fon sağladıkları; aynı zamanda kaynaklarını 

verimli şekilde kullandıkları ve içsel ve dışsal 

finansal risklere karşı daha proaktif pozisyon 

davrandıkları görülmüştür. Bu yüzden, bankalar 

haricindeki İMKB-30 endeksinde işlem gören 

halka açık anonim ortaklıklar için belirlenen 

Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili yürürlüğe 

giren tebliğ Gelişen İşletmeler Piyasası ve 

Gözaltı Pazarında işlem görenler hariç olmak 

üzere payları İMKB’de işlem gören halka açık 

anonim ortaklıkları içine alacak şekilde 

genişletilmiştir.  

 Payları İMKB’de işlem gören halka açık 

anonim şirketler önemlerine göre piyasa 

değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa 

değerleri temelinde üç farklı gruba ayrılmıştır. 

Farklı gruptaki şirketler için farklı seviyede 

zorunluluklar öngörülmüştür.  Örneğin, piyasa 

değerinin ortalaması 3 milyar TL’nin ve fiili 

dolaşımdaki payların piyasa değerinin 

ortalaması 750 milyon TL’nin üzerinde olan 

ortaklıklar, “Birinci Grup” olarak 

tanımlanmıştır. Sözkonusu gruptaki 

şirketlerde olabilecek olumsuzluklar yalnızca 

ilgili şirketi değil, tüm piyasayı etkileyebilecek 

düzeyde olması sebebiyle, sistemik risklerin 

azaltılabilmesi için birinci gruptaki şirketlerde 

yatırımcının korunmasını sağlamaya yönelik  



 

 

Geçmişten Günümüze - Ali Uzun Şekercilik 

 Şeker 

denildiğinde ilk akla 

gelen isimlerden biri 

“Ali Uzun”dur. “Ali 

Uzun”un kökeni 

20.yüzyıl başlarına 

kadar dayanmaktadır. 

Safranbolu’nun 

Ağaçkesen köyündeki 

Osman Nuri Uzun 

1910’lu yıllarda 

görkemli bir törenle 

“şekerci ustası” ilan edilmiştir. Esas “Ali Uzun”un 

kurucusu olan Ali Uzun ise, Osman Nuri Uzun’un 

en büyük oğludur. 1923 yılında Ali Uzun şeker ve 

lokum imalatı yapan babasının yanına giderek 

öncelikle şekercilik mesleğinin incelikleriyle akide 

şekeri yapımını öğrenmiş ve ardından lokum 

yapımına geçmiştir.  

Şekercilik mesleğini iyice öğrendiğine kanaat 

getiren Ali Uzun 1935 

yılında Uus 

Karaoğlan’daki ilk 

dükkanını açarak “Ali 

Uzun” markasını 

yaratmıştır. Burada 

lokum, ezme çeşitleri, 

helva, akide şekeri, 

reçel, draje, badem şekeri ile fıstıklı çikolata 

(Monte Carlo) üretimine başlamıştır. Monte 

Carlo’nun ardından ürün çeşitliliğini daha da 

arttırarak “Portakal Bandırma” ve “Batırma” 

üretimlerine başlamıştır.  

1956’lı yıllarda ise faaliyetlerinde de çeşitliliğe 

giderek Ankara Dışkapı semtinde “Uzun Otel”i 

açmıştır.  “Uzun Otel” gerçekten de Ankara’nın 

en uzun binası olma özelliğini yıllarca 

korumuştur.  

1970’li yıllara gelindiğinde ise cezeryeden 

ilham alarak meyve ve balın eşsiz lezettini 

birleştirerek “Ali Uzun Lokumu”nu üretmiştir. Aynı 

dönemlerde Osman Nuri Uzun’un dükkanında 

şekercilik yapan Ünal Uzun’un üretmiş olduğu 

“beyaz lokum” ile “çikolatalı lokum”u da ürünleri 

arasına almıştır.  

1986’lı yılında vefat eden Ali Uzun’un bırakmış 

olduğu el yapımı ürünler, kızları ve torunları 

tarafından kurumsal 

kimliğin önemli bir ilkesi 

olarak sürdürülmektedir.  

 

Kaynak: www.aliuzun.com.tr 

Eliyahu Goldratt ve Jeff 

Cox’un yazmış olduğu 

“Amaç”, 200’ün üzerinde 

üniversite ve işletme 

fakültelerinde ders kitabı 

olarak okutulan ve 

yöneticilerin elinden 

düşmeyen iş ve aşk romanı 

olarak nitelendirilmektedir.  

 İmalat yapmanın yeni global 

ilkelerini ele alan “Amaç”, öz sayıda 

varsayımla çok sayıda sanayi olgusunun 

açıklanabileceğini savunan bir kitaptır. 

Dolayısıyla, yönetim kitapları alanında 

farklı bir tarz ortaya koyarak kendisini 

alışılmış yönetim kitaplarından farklıklığı 

ortaya çıkarıyor. 

 Amaç’a göre, her bir bireyin sahip 

olduğu beyin, iyi bir bilimci olmak için 

yeterlidir. Yalnızca,gerçekliğe bakmayı ve 

gördüklerimizin üzerinde mantıklı ve kesin 

bir biçimde düşünmemizi yeterli görüyor. 

Sağduyumuzu kullanarak bilimi 

akademikliğin fildişi, kulesinden çıkarıp ait 

olduğu yere, hepimizin erişebileceği bir 

yere koymamızı ve böylece etrafımızda 

gördüğümüz her şeye uygulanabilir hale 

getirmeyi öneriyor. 

Bağımlılık Yaratan Bir Kitap:  
"Amaç - Sürekli İyileştirme"  -  Eliyahu M. Goldratt ve Jeff Cox 



 

 

CGS Center’ın Verdiği 

Eğitimler 

 Finansal Planlama ve 

Risk Yönetimi Eğitimi 

 

 Aile Şirketlerinde 

Kurumsallaşma Eğitimi 

 

 Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısının Sermaye 

Şirketlerine Getirdiği 

Yenilikler Eğitimi 

 

 Profesyonel Yönetim 

Kurulu Eğitimi 

 

 Satış Güvenliği– 

Hukuksal ve Finansal 

Açıdan Korunma  

Eğitimi  

Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi 
  

1429.Cadde İdeal Apt. No: 

13/3 06530  Cukurambar, 
Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: (312) 220 35 34 
E-posta: info@cgscenter.org  

 
 

 

 

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

AİLEM VE ŞİRKETİM    

CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz 

bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, 

başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, 

yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

CGS Center Hakkında 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi’nin (CGS Center) son bir 

yıldır ODTÜ Teknokent’te yürüttüğü kurumsal gelişim çalışmaları 

çerçevesinde; ODTÜ, ODTÜ Teknokent ve CGS Center ortak 

çalışmaları ile  “Bilginin Değere Dönüşmesi” Arama Konferansı 30 

Kasım 2011 tarihinde Hilton Otel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  

Konferans 10.00’da ODTÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Volkan Atalay’ın 

açılış konuşması ile başlamış, Ortadoğu Teknopark A.Ş. Genel Müdürü 

Mustafa İhsan Kızıltaş konuşması ile devam etmiştir. Ardından, Dr. 

Güler Manisalı Darman moderatörlüğünde konferansı birinci oturumu 

olan “Arama Konferansı Stratejik Kurgusunun Sunumu ve Beyin 

Fırtınası”na geçilmiştir. 

ODTÜ, ODTÜ Teknokent ve CGS Center’ın ortak 

çalışmaları ile “Bilginin Değere Dönüşmesi Arama 

Konferansı” yapıldı 


